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Soal Olimpiade Ekonomi Islam 2009 Babak Penyisihan Sesi II
(Waktu 40 Menit)

1. Tidak ada yang mustahil bagi Allah,SWT berbuat sesuatu atau tidak sama sekali, pernyataan
tersebut sesuai dengan sifat …...... bagi Allah.

2. Sunnah Ab’ad dalam sholat adalah…....

3. Kewajiban yang jika telah dilakukan oleh sebagian muslim sehingga yang lainnya menjadi
gugur kewajibannya disebut wajib…...

4. Ayat yang menggambarkan mengenai keadaan orang yang makan riba seperti orang gila
terdapat pada…....

5. Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba ada didalam surat dan ayat…...

6. Kontrak kerjasama antara 2 orang arsitek atau seprofesi untuk menggarap proyek bersama
dan berbagi keuntungan dari proyek tersebut disebut…....

7. Kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik dan penggarap adalah.......

8. Jual beli barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati disebut.......

9. Pengertian Alwakalah adalah.…..

10. Menahan salah satu barang atau harta peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya
disebut......

11. Al-Qordh merupakan salah satu Produk ………. dari jasa Perbankan Syari’ah.

12. Sebutkan 2 tokoh ekonomi muslim pada fase pertama.......

13. Apa yang disebut “Aamul Huzni”?

14. Apa yang dimaksud perjalanan Mi’roj rosululloh?
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15. Siapakah yang masuk Islam setelah terjadinya perang Uhud?

16. Perang Dzaturriqo’ terjadi pada tahun ke berapa Hijriah?

17. Perdamaian Hudaibiyah terjadi pada tahun ke ...... Hijriah.

18. Diantara Al murabahah, Assalam, Alkafalah, dan AlIjaroh, pembiayaan yang cocok dengan
para petani adalah…...

19. Produk perbankan yang mencerminkan akad Alwakalah adalah…....

20. Dalam Akad Musyarakah resiko kerugian didistribusikan kepada.…...

21. Kebijakan Office Channeling diberlakukan efektif di Indonesia pada tahun…...

22. Apa yang dimaksud dengan Haji Tamattu’ di musim haji?

23. Keadaan dimana “setelah gempa bumi, terjadi kenaikan harga sehingga banyak masyarakat
tidak mampu membeli” menurut Al Maqrizi disebut……

24. Bank Sentral menggunakan pengaruhnya untuk mendorong institusi agar berlaku condong
kapada kepentingan publik, dengan demikian Bank Sentral menerapkan instrumen
moneter.......

25. Instrumen keuangan yang di perjual-belikan di pasar modal adalah……..

26. Dalam pengelolaan Obligasi Syari’ah di Indonesia, lembaga apa yang memilik otoritas
regulasi?

27. Ketika kita terjun dalam bisnis, dan kita berinvestasi, maka agar kita selamat dari investasi
yang haram dan sia sia, maka kita harus memperhatikan investasi kita tersebut terbebas
dari.......

28. Prinsip Perbankan dengan Bagi Hasil terdapat dalam aqad-aqad apa saja?
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29. Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewjiban
pihak kedua adalah.......

30. Seorang pedagang menjual barang cacat diantara barang bagus, pedagang tersebut boleh
menjual barang cacat tersebut dengan catatan si penjual tidak ......... barang cacat.

31. Fungsi negara terhadap perekonomian menurut Islam adalah sebagai ........ agar
perekonomian berjalan sesuai syari’ah.

32. Masalah Ekonomi dalam pandangan Islam adalah …….. tidak terbatas.

33. Disebabkan oleh apakah terjadinya perang Dzaturriqo’?

34. Disebabkan oleh apakah terjadinya peristiwa “Haditsul Ifki”?

35. Rosul SAW mulai mengutus pasukan pasukan kecil ke negara dan kerajaan tetangga, untuk
menyampaikan surat penawaran untuk masuk ke dalam Islam, itu terjadi pada tahun berapa
hijriah?

36. Apa penyebab terjadinya perang Mu’tah?

37. Suatu Aqad sewa dan diakhir perjanjian ada opsi untuk dibeli adalah.......

38. Khalifah yang mengembangkan ekonomi Islam dengan cara reorganisasi baitul-mal, dengan
mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut al-Divan (sebuah kantor yang ditujukan
untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun dan tunjangan-
tunjangan lain) adalah……

39. Pada keadaan Muslimah Haidh, apakah wajib menqodho sholat dan shoumnya?

40. Bapak A memiliki Deposito di bank Syariah Z dengan nominal Rp 10.000.000,- dengan
jangka waktu = 1 bulan (1 Januari – 1 Pebruari 2009). Nisbah bagi Hasil Deposan = 40 %,
bank = 60 %. Jika kentungan yang diperoleh oleh Bank Z tersebut dalam sebulan adalah Rp
30.000.000,- dan rata-rata saldo Saldo Deposito jangka 1 bulan adalah Rp 1.000.000.000,-.
Berapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh Deposan A tersebut?


